
Inner Wheel yli 50 vuotta Suomessa 

Inner Wheel Suomi verkkosivut 

Inner Wheel -toiminta sai alkunsa Englannista v. 1924 rotarin puolison 
Margaret Goldingin perustamana. Kansainvälinen International Inner Wheel 

luotiin vuonna 1967 yhdistämään kaikkia maailman Inner Wheel-klubeja 

  

 ”Unique & United – Yhdessä ainutlaatuisia” 

on vuoden 2015-2016 teema 

 

Tällä hetkellä jäseniä on n. 104 000, lähes 170 piiriä, noin 3900 klubia 104 maassa.  

Järjestö on yksi maailman suurimpia naisten palvelujärjestöjä. Suomen järjestö on 

56-vuotias. Siinä on neljä piiriä, 36 klubia, joista kaksi Virossa ja noin 1 200 jäsentä. 
  

Järjestö toimii itsenäisesti eikä ole taloudellisesti yhdistynyt rotareihin tai riippuvainen 

rotareista. Se toki kunnioittaa perinteitä ja tekee yhteistyötä rotareiden kanssa.  

 
Inner Wheel -järjestön tarkoituksena on edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä, 

ystävyyttä ja palvelualttiutta. International Inner Wheel pitää kansainvälisen 

maailmankokouksen joka kolmas vuosi. Tänä vuonna Convention pidettiin7–9.5. 2015 

Tanskassa, Kööpenhaminassa. Suomen presidentti Marja Kyrölä piti VISION 2024-

osiossa alustuksen ” Miten klubien ja piirien toimintaa saadaan tehokkaammaksi ja 

elävämmäksi”. Esitys on luettavissa ja katseltavissa nettisivuilla www.innerwheel.fi. 

Kööpenhaminan jälkeen on vuorossa Australia, Melbourne huhtikuussa 2018 

3.–4.10.2015 Salossa järjestettiin Suomen Rally, johon kutsuttiin järjestömme 2015–

2016 presidentti Charlotte De Vos. Maailmanpresidentti lähetti tervehdyksen, koska oli 

estynyt saapumasta. 
  

Valtakunnallisesti Suomen Inner Wheel -järjestö on sitoutunut ”Koulutus elämään” -

projektiin kotimaassa. Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa 3-13 -vuotiaille lapsille ja 

nuorille suunnattua laaja-alaista terveyskasvatusohjelmaa, jonka keskeisiä osa-alueita 

ovat terveelliset elämäntavat ja ehkäisevä päihdetyö. Opetustilaisuudet järjestetään 

kouluissa kerran vuodessa toistuvina tapahtumina. Koulutus Elämään -säätiö tekee 

yhteistyötä Suomen lapsiasiavaltuutetun kanssa. ”Koulutus elämään”-projekti on 

tämän vuoden aikana voinut ottaa lisää kouluja ohjelmaan, samoin on aloitettu 

ruotsinkielinen opetus. 
  

Kotimaassa Inner Wheel on tullut tunnetuksi huumekoirakampanjastaan. Järjestö on 

lahjoittanut tähän mennessä Suomen tullille n. 60 koiraa. Yksi koira koulutuksineen 

maksaa n. 6 000. Suomen Inner Wheel keräsi vuoden 2015 Malawin tulvakatastrofin 

uhreille n. 3000€. Ympäri maailmaa saamillaan varoilla Malawin Inner Wheel hankki 

tulvan uhreille peittoja sekä maissijauhoja. Tästä on raportti nettisivuilla. 
  

Nyt Suomen Inner Wheel on muuttumassa kansainvälisempään ja vapaampaan 

suuntaan. Vuoden 2012 kansainvälisissä kokouksissa on tehty päätöksiä, joissa Inner 

Wheel -klubien jäseniksi hyväksytään myös ei-rotarisidonnaisia jäseniä. Rotary-

sidonnaisuuden poistamisen jälkeen useissa, erityisesti pienissä, maissa on saatu 



järjestöön lisää jäseniä. Suomen Inner Wheel-sivuja on kuluneen vuoden aikana 

kehitetty jäsenien toivomalla tavalla. Sivuilta voi lukea niin kansainvälisten 

tilaisuuksien raportit, kuin oman klubin ja piirin tapahtumien yhteenvetoja.  
  

Inner Wheel -järjestö haluaa pysyä ajassa mukana, kehittyä, kasvaa ja kartuttaa 

jäseniä. 

 


